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Kenmerken 

Productoverzicht

De device protection adapter (DPA) biedt gebruikers en netwerkbeheerders een eenvoudige manier om dure en mobiele IT-
apparatuur met LAN-verbinding te beschermen tegen beschadiging. Als de mobiele IT-apparatuur verder wordt verplaatst dan de 
aangesloten RJ45 kabel toelaat, wordt het apparaat bij een bepaalde trekkracht automatisch door de DPA ontkoppeld. Zo wordt 
schade aan de dure panelen van de IT-apparatuur voorkomen, zoals beschadigde contacten of volledig verlies van RJ45 jacks voor 
de netwerkverbinding. Dus geen dure reparaties meer!

Categorie 6A

Grijs/wit

Device protection adapter
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Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end infrastructuuroplossingen. 
Ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.

Neem contact met ons op via sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
De huidige versie is beschikbaar op onze website www.excel-networking.com

E&OE. Excel is een geregistreerd handelsmerk van Mayflex Holdings Ltd.

100-925/ 22.9.2016

Onderdeelnummer Beschrijving
100-925 Excel Categorie 6A device protection adapter

Systeemgarantie

Excel biedt 25 jaar systeemgarantie en garandeert dat producten en toepassingen voldoen aan 
de industrieprestatienormen voor de klasse van geïnstalleerde bekabeling. Garantie kan worden 
aangevraagd door een erkende Excel Partner die het voornoemde systeem ontworpen, geleverd en 
geïnstalleerd heeft.
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Artikel Waarde
Gegevensoverdracht Voldoet aan alle kanaalvereisten gespecificeerd voor ISO 11801 klasse EA 
Elektrische isolatieweerstand 500 MΩ bij 100 V DC
Diëlektrische prestaties 1000 V DC gedurende 1 minuut 
Inbrengingen Minimaal 750 cycli
Trekkracht van de jack 20 N +15/-10 N
Materiaal jack-aansluiting Volledig afgeschermde zinklegering
Contacten 50 microinch vergulde fosforbronslegering
Kabel Categorie 6A F/UTP met LS0H buitenmantel
Materiaal bekleding (stekker en 
aansluiting) High-impact brandvertragend kunststof 

Stekker-aansluiting Polycarbonaat behuizing waarbij de contacten verguld zijn met 50 microinch hard goud
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